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Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  
Søknad del 2 – 2022  
Søknadsfrist 15. oktober 2022 
Produksjonsstilskudd  er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med 
husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke på. Tilskudd utmåles som hovedregel ut fra det 
antallet dyr foretaket ditt disponerer på telledato og det antall dekar jordbruksareal foretaket 
ditt disponerer i vekstsesonen. Informasjon om ordningen finner du på nettsiden til 
Landbruksdirektoratet. I søkeveiledning finner du forklaringer på hvordan du fyller ut søknaden. 
Veiledningen gir også oversikt over viktige datoer og foreløpige satser. Utfyllende informasjon 
finnes i Rundskriv 2022- 47. 
 
Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget produksjonstilskudd: 

• Foretaket må være registrert i enhetsregisteret. 

• Foretakene må drive «vanlig jordbruksproduksjon»  

• Det kan søkes på det antall dyr foretaket disponerer på telledato 1. oktober. 

• Ikke gjøre inngrep som forringer kulturlandskapet – oppdyrking av kantsoner, fjerning av 
åkerholmer, lukking av elver, bekker etc. 

• Mellom jordbruksareal og vassdrag med årsikker vannføring skal det være en 
vegetasjonssone på minst to meter. 

• Det må foreligge gjødslingsplan og journal over plantevernmidler. 

 
Søknaden kan leveres fra og med 1.10.2022 som er telle dato. Søk i god tid i  Altinn.  

• Du kan endre opplysningene i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått 
ut, fram til og med 29. oktober. 

• Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. 
oktober, men tilskuddet blir da redusert med 1000 kroner for hver dag fristen er 
overskredet. 

• Opplysninger om utgifter til «Avløsning ved ferie og fritid» kan etterregistreres fram til 
10. januar 2023 
 

Vi anbefaler å bruke søkeveiledningen underveis i søknadsprosessen.  
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-kommentarer-til-regelverk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
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Pass på å velge riktig aktør ved innlogging i Altinn. Velg foretak (organisasjonsnummer) som 
aktør og ikke person (fødselsnummer). Dersom du velger feil, lukk nettleseren helt før du logger 
inn igjen. Husk å fylle inn alle data for denne søknadsomgangen, selv om tallene fra i mars eller 
fra i fjor vises i søknaden.  
 
Når du skal søke på arealene du driver, anbefaler vi at du bruker gårdskart fra NIBIO. Du finner 
lenker til kartet i søknadsskjemaet. Ved å slå på flyfoto kan du lettere se om du faktisk driver 
hele arealet. Pass på at du ikke søker på mer areal enn du faktisk driver, og pass på å fordele 
arealet på riktige vekster. Er du i tvil, ta kontakt med landbrukskontoret, eller legg igjen merknad 
om forholdet i søknadsskjemaet.  
 
Når du er ferdig med utfyllingen, må du klikke på knappen «kontroller søknad». Da får du 
feilmelding om noe er åpenbart feil eller om det mangler avkryssing i et obligatorisk felt. Det kan 
også komme opp advarsler. Du kan sende inn søknaden med advarsel, men du bør da ta kontakt 
med landbrukskontoret.  
 
Vi anbefaler at du kontrollerer at du har mottatt kvittering for innlevert søknad, da det i noen 
tilfeller kan oppstå tidsavbrudd som gjør at søknaden ikke er levert. 
 

Søknad om regionale miljøtilskudd (RMP) 2022  
Søknadsfrist 15. oktober  
Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense 
forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. 
 

Her finner du viktig informasjon om RMP-tiltak, vilkår, søkeveiledning  mm:  

• Elektronisk søknadsskjema  

• Veileder for regionalt miljøtilskudd og regionale miljøkrav  

• Statsforvalteren  

• Landbruksdirektoratet  

• Hvordan søke RMP-elektronisk - veileder steg for steg 

 
Søknadsomgangen åpnet 15. september og du kan levere søknaden via Altinn. Søk i god tid. 

• Det er mulig å levere søknad inntil 14 dager etter søknadsfristen, men da reduseres 
tilskuddet med 1 000 kroner per dag 

 

Utfylling av søknad i Altinn: Husk å velge riktig aktør. Det er mulig å importere tiltak fra i fjor. 
Bruk kommentarfeltet aktivt for å legge inn beskjeder til den som behandler søknaden. Hvis du 
får problemer med den elektroniske utfyllingen eller ønsker hjelp, ta kontakt.  

 

Trenger du hjelp til utfylling av søknader? 
Hvis du ønsker hjelp til utfylling av søknad om produksjons- og avløsertilskudd eller regionalt 
miljøtilskudd kan du kontakte oss for avtale. Tirsdag 11. oktober er det mulig med avtale etter 
ordinær arbeidstid i tidsrommet kl 15.30 – 19.00. Send e-post til 
nina.lynnebakken@nannestad.kommune eller ring tlf 66 10 51 33 for å avtale tid. 
 

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://gardskart.nibio.no/search
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/veilednings-filer/RMP-Steg%20for%20steg%202022%20versjon%2021.09.2022.pdf/_/attachment/inline/9136f219-a2a5-4d72-b2ea-6a643c299644:f2bec3a524376d967786cd5d0a488897a1a902e7/RMP-Steg%20for%20steg%202022%20versjon%2021.09.2022.pdf
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/#hvordan-logger-jeg-inn-i-altinn-
mailto:nina.lynnebakken@nannestad.kommune
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Sjekk arealtallene i gårdskart  
NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Nannestad, noe som kan bety 
at arealtallene dine er endret. Det er flybilder fra april 2020 som er grunnlag for oppdateringene. 
Tallene i søknaden om produksjonstilskudd kontrolleres mot arealtallene i gårdskartet. Dersom det 
har skjedd endringer på din eiendom som krever oppdatering av kartet (åpning av beite, nydyrking, 
gjengroing, nedbygging mm.) send e-post med kart til: postmottak@nannestad.kommune.no   
 
På NIBIO sine nettsider kan du finne mer informasjon om kartet AR5. Det er også laget en brosjyre 
om arealressurskartet. For innmarksbeite er det laget et eget informasjonsark.  

 
Informasjonsmøte og lynmøte – investering og bedriftsutvikling i 
landbruket 
Innovasjon Norge (IN) i Oslo og Viken, i samarbeid med kommunene, ønsker landbruket 
velkommen til informasjonsmøte/lynmøte vedr mulighetene for bistand til ulike prosjekter. 
Har du planer om å investere i produksjonsanlegg til f.eks til korn, grønt eller husdyr, utvikle 
noe nytt på gården eller videreutvikle det du allerede driver med så vil informasjonsmøtet 
være nyttig for deg. Har du et konkret prosjekt så kan et lynmøte være aktuelt, her vil 
kommunen også delta. 
Se mer informasjon her:  Informasjonsmøte - Bedriftsutvikling i landbruket 
(innovasjonnorge.no) 
 

• Informasjonsmøte: tirsdag 18. oktober kl 1000 – 1100 på Teams 

• Lynmøter: gjennomføres i perioden 19. - 21. oktober, kl 0900 – 1500. Det settes av 
20 min til hver 
o Alle som ønsker lynmøte oppfordes til å delta på informasjonsmøtet først for å få 

grunnleggende informasjon om INs virkemidler og prioriteringer for landbruket.  
  
Fyll ut skjemaet som du finner på denne siden her for å melde deg på til møtene. Det er 
viktig at alle feltene fylles ut.  
 
Frist for påmelding er søndag 16. oktober. 
 
Møteinnkalling til alle påmeldte vil bli sendt ut etter fristens utløp.  Velkommen!  
 

Investeringsmidler i landbruket 2023  
Søknadsfrist 1. desember 2022.  
Skal du investere i driftsbygning eller ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården kan 
du søke om tilskudd og lån hos Innovasjon Norge, dersom du har et lønnsomt prosjekt. 
Søknadsfristen inn til kommunen er 1. desember 2022. Innovasjon Norge har oppdatert sine 
hjemmesider med frister og føringer for landbruksmidlene.  
 
Veiledning, føringer og søknad finnes på www.innovasjonnorge.no. 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://gardskart.nibio.no/search
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2415670/NIBIO_2016_Arealressurskart-AR5.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2415670/NIBIO_2016_Arealressurskart-AR5.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf
https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oduq8-00088o-3N&d=4%7Cmail%2F14%2F1664462400%2F1oduq8-00088o-3N%7Cin12e%7C57e1b682%7C12582182%7C7459327%7C6335B048E55C57ABE3E3C62C852E780C&s=l-7-kq-TBwNCMuAKkrwkQSjacls&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsanw.jovsin.oonogennrn%2F%2Fnsjeeota%2Ftegrrnra%2Fnemrercetsvm-int%2Feejrnfnasoom-tsme--boetfdrisuvit-nkla-iligtrnd%3Fke%2Fbu%3Dtseeondcinoitpircs
https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oduq8-00088o-3N&d=4%7Cmail%2F14%2F1664462400%2F1oduq8-00088o-3N%7Cin12e%7C57e1b682%7C12582182%7C7459327%7C6335B048E55C57ABE3E3C62C852E780C&s=l-7-kq-TBwNCMuAKkrwkQSjacls&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsanw.jovsin.oonogennrn%2F%2Fnsjeeota%2Ftegrrnra%2Fnemrercetsvm-int%2Feejrnfnasoom-tsme--boetfdrisuvit-nkla-iligtrnd%3Fke%2Fbu%3Dtseeondcinoitpircs
https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oduq8-00088o-3N&d=4%7Cmail%2F14%2F1664462400%2F1oduq8-00088o-3N%7Cin12e%7C57e1b682%7C12582182%7C7459327%7C6335B048E55C57ABE3E3C62C852E780C&s=l-7-kq-TBwNCMuAKkrwkQSjacls&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsanw.jovsin.oonogennrn%2F%2Fnsjeeota%2Ftegrrnra%2Fnemrercetsvm-int%2Feejrnfnasoom-tsme--boetfdrisuvit-nkla-iligtrnd%3Fke%2Fbu%3Dtseeondcinoitpircs
http://www.innovasjonnorge.no/
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Nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er bestemt  
Statsforvalteren i Oslo og Viken har nylig bestemt de nye miljøkravene for jordbruksarealene i 
Oslo og Viken. Forskriften gjelder fra 1.1.2023, og den har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at 
tiltak må settes inn fra vekstsesongen 2023. Les mer på nettsiden til Statsforvalteren.  
 
De nye miljøkravene er: 

Krav  Miljøkravsone 1  Miljøkravsone 2 

1 

Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to 

meter fra nedløpskummer for overflatevann 

og grøfteutløp. 

Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to 

meter fra nedløpskummer for overflatevann 

og grøfteutløp. 

2 

Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides 

om høsten. Ved jordarbeiding på arealet 

som drenerer til/heller mot dråget, skal 

drågene ha minst 6 meter permanent 

grasdekke. Ved lett høstharving er det 

tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i 

dråget. 

Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides 

om høsten. Ved jordarbeiding på arealet 

som drenerer til/heller mot dråget, skal 

drågene ha minst 6 meter permanent 

grasdekke. 

3 
Det skal være buffersone langs alle vassdrag 

som mottar avrenning fra fulldyrka jord. 

Det skal være buffersone langs alle vassdrag 

som mottar avrenning fra fulldyrka jord. 

4 

Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides 

om høsten. På flomutsatte arealer der flom 

medfører erosjon skal det være 6 meter 

varig vegetasjon i tillegg til 2 meter 

vegetasjonssone. 

Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides 

om høsten. På flomutsatte arealer der flom 

medfører erosjon skal det være 6 meter 

varig vegetasjon i tillegg til 2 meter 

vegetasjonssone. 

5 

Fulldyrka mark med stor eller svært stor 

erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) 

skal ikke jordarbeides om høsten. Lett 

høstharving til høstkorn eller 

høstoljevekster tillates likevel på arealer 

som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. 

For å sikre god etablering av høstvekster må 

de sås senest innen 20. september. 

Fulldyrka mark med stor eller svært stor 

erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) 

skal ikke jordarbeides om høsten. Lett 

høstharving til høstkorn eller 

høstoljevekster tillates likevel på arealer 

som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. 

For å sikre god etablering av høstvekster må 

de sås senest innen 20. september. 

6   

Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal 

skal overvintre med plantedekke tilsvarende 

stubb, gras, direktesådd fangvekst eller 

direktesådd høstkorn. Lett høstharving 

tillates likevel til høstkorn eller 

høstoljevekster. For å sikre god etablering 

av høstvekster må de sås senest innen 20. 

september. Arealer som båndlegges av krav 

2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets 

fulldyrkede areal. 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/regionale-miljokrav-for-jordbruket-i-oslo-og-viken-er-na-bestemt/
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Se kart som viser virkeområder for de nye miljøkravene - 2023 
 

 
Figur 1 Kart som viser områder med regionale miljøkrav 2023 i Nannestd 

 

Økte tilskuddssatser for drenering  

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. 
juli. Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til 
maksimalt 2 500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 
1. juli 2022. 
 
Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket ikke er påbegynt 
Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og 
sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte 
nytt vedtak om tilskudd. Samtidig skal kommunen inndra tidligere innvilget tilskudd ved å 
avslutte den gamle saken i Agros.  
  
Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket er påbegynt 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f0449a2f02224cfb9e03d9d420864f26
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Etter forskriftens § 3 kan det ikke gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan 
gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller. 
 
Les mer om tilskudd til drenering på nettsiden til Landbruksdirektoratet.  
 

Jordprøver og gjødslingsplan 
Landbrukskontoret låner ut jordbor, prøveesker, samleesker og bestillingsskjema for jordprøver. 
Jordprøvene kan leveres på Leiravoll (sidebygningen) , Nannestadvegen 222, 2030 Nannestad for 
innsending til Eurofins. På Eurofins finner du prisliste, bestillingsskjema og veiledning for uttak av 
jordprøver.  
 
Alle landbruksforetak skal utarbeide gjødslingsplan før hver vekstsesong, som omfatter alt 
jordbruksareal som foretaket disponerer. Gjødslingsplanen skal baseres på representative 
jordprøver som ikke er eldre enn 8 år, og inneholde en kartskisse som tydelig viser 
skifteinndelingen. Manglende eller mangelfull gjødslingsplan gir avkorting i tilskudd.  

 
Mottak av slam  
Skal du lagre og spre avløpsslam må du levere meldeskjema til kommunen senest to uker før 
første levering. Det er mottaker av avløpsslammet som er ansvarlig for at meldingen blir sendt. 
Kommunen forelegger meldingen for medisinskfaglig rådgiver til uttalelse. Bruk av slam skal 
inngå i gjødslingsplanen. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Der finner du også 
meldeskjema eller du kan benytte skjema fra leverandør. 

 
Krav til sikkerhet ved kummer 
For å forebygge mot uønskede hendelser og mulige erstatningskrav vil kommunen minne om 
kravene til sikkerhet som gjelder for kummer.  
 
Grunneier er ansvarlig for at kummer til enhver tid er sikret slik at ingen kan falle ned i dem. Er 
grunnen bortleid for mer enn to år, er det den som leier eller fester grunnen som er ansvarlig.  
Reglene for dette er gitt i plan og bygningsloven § 28-6.  
 

Autorisasjonskurs for plantevernmidler og gnagermidler  
Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer grunnkurs for «Autorisasjonsbevis for bruk av 
plantevernmidler» (for de som ikke har autorisasjon fra før).  
Kursstart: 1. november 
Påmeldingsfrist: 15. oktober.  
Teoridagene vil foregå på Teams, men praksisdagen og eksamen blir fysisk samling. Mer 
informasjon og link til påmelding på NLRs hjemmeside.  
Oppdateringskurs blir tilbudt til våren, eller du kan ta det digitalt via Mattilsynet.no. 
 
Autorisasjonskurs gnagermidler avholdes 1. november på Grønt Fagsenter Hvam kl. 9-16 med 
fysisk eksamen samme dag. Løpende påmelding. Mer informasjon og link til påmelding på NLRs 
hjemmeside.  
 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/jordbruk/#heading-h3-4
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/25-skjema/pdf-skjema/landbruk/publisert-ny--meldeskjema-for-bruk-av-avlopsslam.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/25-skjema/pdf-skjema/landbruk/publisert-ny--meldeskjema-for-bruk-av-avlopsslam.pdf
https://ost.nlr.no/kalender?cat=autorisasjonskurs-plantevern
https://ost.nlr.no/kalender?cat=autorisasjonskurs-plantevern
https://ost.nlr.no/kalender?cat=autorisasjonskurs-gnagermidler
https://ost.nlr.no/kalender?cat=autorisasjonskurs-gnagermidler


 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .     Side 7 

Statsforvalteren på facebook  
Følg Statsforvalteren i Oslo og Akershus på Viken-bonden. Her legger de ut mer og aktuell 
informasjon om så mangt i Viken-landbruket. 
 

Høstferie 
Landbrukskontoret er ubemannet onsdag 5. oktober t.o.m. fredag 7. oktober.  
 

Post til Landbrukskontoret  
Alle saker som ønskes behandlet, må sendes til Postmottak. 
Hvis du i tillegg ønsker å informere Landbrukskontoret om at en sak er sendt inn, - send en kopi 
til en saksbehandler. Post til Nannestad: postmottak@nannestad.kommune.no, evt. brev til 
Nannestad kommune, Postboks 3, 2032 Nannestad 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.facebook.com/Vikenbonden/

